
 

BÁO CÁO 

Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ chín về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 

dự toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ số liệu thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh 

Lạng Sơn đã đối chiếu với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về thuyết minh quyết toán ngân 

sách nhà nước (NSNN) năm 2020 của tỉnh như sau: 

Năm 2020, là năm cuối thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVI và là năm thứ tư của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-

2020, việc phân cấp nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, nhiệm vụ ngân sách nhà nước được triển khai 

trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do tác động của đại 

dịch Covid-19, cùng với đó là tác động không thuận lợi của thời tiết những 

tháng đầu năm (mưa đá, giông, lốc..), dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế 

hoàn toàn đã làm ảnh hưởng hầu hết đến mọi mặt lĩnh vực kinh tế - xã hội và 

ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện nhiệm vụ NSNN. 

Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND cùng với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ, chỉ 

đạo sát sao của Bộ Tài chính và cùng với nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác thu, chi 

NSNN năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần kiểm soát 

dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, cân 

đối thu, chi ngân sách, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững.  
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I. Về thu ngân sách nhà nước 

Năm 2020, là năm thứ tư của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, việc 

phân cấp nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tiếp 

tục được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách do Trung 

ương và HĐND tỉnh giao, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo 

quyết liệt các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 như: làm tốt công tác 

quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thu thuế; đẩy mạnh 

công tác chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt xử lý nợ 

thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,... ; chú trọng cải cách hành 

chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, phát huy tốt vai 

trò Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các cấp. Đồng thời, tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, tiết kiệm chi, rà soát quỹ đất để sắp xếp, 

tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất không còn nhu cầu sử 

dụng để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.  

Kết quả thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.251.306 triệu đồng, bằng 

123,6% dự toán Trung ương giao, bằng 117,9% dự toán tỉnh giao, trong đó: 

1.1. Thu nội địa: thực hiện 2.957.350 triệu đồng, đạt 119,9% dự toán Trung 

ương giao, đạt 107,5% dự toán tỉnh giao (bao gồm cả thu từ tiền sử dụng đất 

807.454 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết 14.664 triệu đồng). Thu nội địa không 

tính thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết là 2.135.232 triệu đồng, đạt 109,2% 

dự toán Trung ương giao, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao. 

* Đánh giá các khoản thu đạt và vượt dự toán giao 

Có 9 khoản thu đạt và vượt dự toán giao, gồm: 

 (1) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: thực 

hiện 326.220 triệu đồng, đạt 108,7% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao. 

Số thu tăng do trong năm phát sinh tăng 44,7 tỷ đồng thuế tài nguyên do thực 

hiện kiến nghị của Thanh tra chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc 

nộp ngân sách địa phương. 

(2) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: thực 

hiện 29.303 triệu đồng, đạt 122,1% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao. Số 

thu phát sinh tăng chủ yếu từ một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn (thu 1.887 triệu đồng), Công ty Cổ phần Quản lý và xây 

dựng Giao thông Lạng Sơn (thu 3.044 triệu đồng), Công ty TNHH một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn (thu 3.109 triệu đồng) và thu từ 

dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống của các cơ sở kinh doanh thuộc các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp. 
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(3) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 

4.574 triệu đồng, đạt 114,4% dự toán Trung ương và tỉnh giao. Số thu tăng ở 

một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Kim Đạt số nộp 1.050 triệu đồng 

tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019; Công ty liên doanh vận tải ô tô 

Sơn Đức nộp 860 triệu tiền thuế GTGT do thanh lý 14 xe ô tô. 

(4) Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: thực hiện 

437.356 triệu đồng, bằng 101,7% dự toán Trung ương và tỉnh giao. Do phát sinh 

số thu của 2 dự án lớn: Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: 7 tỷ đồng; dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1: trên 19 tỷ đồng. 

(5) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 5.255 triệu đồng, đạt 

131,4% dự toán Trung ương và tỉnh giao. Do trong năm thu được một số khoản 

nợ từ năm trước. 

(6) Tiền sử dụng đất: thực hiện 807.454 triệu đồng, đạt 161,5% dự toán 

Trung ương giao và đạt 121% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó: cấp tỉnh dự 

toán giao 500.000 triệu đồng, thực hiện 477.697 triệu đồng, bằng 95,5% dự toán, 

hụt thu 22.303 triệu đồng; cấp huyện dự toán giao 167.500 triệu đồng, thực hiện 

329.757 triệu đồng, bằng 95,5% dự toán, chủ yếu từ đấu giá quyền sử dụng đất, 

thu nợ từ chuyển mục đích sử dụng đất (một số huyện có số thu cao như: huyện 

Lộc Bình 21.922 triệu đồng, Thành phố 178.827 triệu đồng, huyện Cao Lộc 

48.542 triệu đồng, huyện Hữu Lũng 51.656 triệu đồng).  

(7) Tiền thuê mặt đất, mặt nước: thực hiện 106.423 triệu đồng, đạt 

266,1% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân tăng cao là do 

trong năm phát sinh khoản ghi thu ghi chi GPMB nhà đầu tư ứng trước theo 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh, gồm: Công ty cổ 

phần than Na Dương 44.840 triệu đồng; Công ty cổ phần Quốc tế lạng Sơn 

7.571 triệu đồng; Công ty cổ phần Kim Đạt 2.155 triệu đồng. 

(8)Thu khác ngân sách: thực hiện 215.195 triệu đồng, đạt 134,5% dự toán 

Trung ương và dự toán tỉnh giao. Số thu đạt cao do đã bao gồm: khoản thu hồi 

các khoản chi năm trước 50.499 triệu đồng là khoản thu thực hiện theo kết luận 

kiểm toán, thanh tra (khoản thu này được theo dõi và nộp trả về ngân sách cấp 

trên đối với các chế độ chính sách); thu tiền cho thuê tài sản, bán tài sản 30.955 

triệu đồng (bán đấu giá Khách sạn Đồng Đăng), là khoản thu bán một lần phát 

sinh trong năm; và một số khoản thu khác còn lại như: thu tiền bảo vệ đất trồng 

lúa, thu tiền chậm nộp, hoàn trả nộp NSNN đối với khoản chi phí bồi thường 

cho nhà nước (Công ty TMHH đầu tư hữu nghị Phúc Khang). 

(9) Thu xổ số kiến thiết: thực hiện 14.664 triệu đồng, đạt 133,3% dự toán 

Trung ương và dự toán tỉnh giao, do trong năm phát sinh số thu nộp ngân sách 

của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott): 3.269 triệu đồng. 

(10) Phí, lệ phí: thực hiện 538.015 triệu đồng, đạt 108,7% dự toán Trung 

ương giao, đạt 88% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-

19 diễn biễn phức tạp, số lượng xe ra, vào khu vực cửa khẩu giảm (bằng 97% so 

năm 2019) làm giảm số thu phí kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu; một số mỏ 

đất, đá cung cấp cho dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã khai thác xong nên 
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không phát sinh phí Bảo vệ môi trường; việc hạn chế xuất nhập cảnh đã làm 

giảm thu phí xuất nhập cảnh. 

* Đánh giá các khoản thu không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao 

Có 04 khoản thu không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao: 

 (1) Lệ phí trước bạ: thực hiện 168.520 triệu đồng, đạt 88,7% dự toán 

Trung ương và dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân giảm thu do tình hình sản xuất, 

kinh doanh bị ngừng trệ, thu nhập của cá nhân bị giảm sút, tác động làm giảm 

nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, 6 tháng cuối năm 2020, 

thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp 

trong nước đã tác động làm giảm thu (Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 

28/6/2020 của Chính phủ).  

(2) Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 94.888 triệu đồng, bằng 96,8 % dự 

toán Trung ương và tỉnh giao. Nguyên nhân do ảnh hưởng chủ yếu do thu từ hộ 

kinh doanh giảm (nghỉ kinh doanh). Đồng thời, thực hiện tăng giảm trừ đối với 

cá nhân từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng và tăng mức giảm trừ đối với mỗi 

người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng, làm giảm thu 

thuế thu nhập cá nhân. 

(3) Thuế bảo vệ môi trường: thực hiện 171.315 triệu đồng, bằng 97,9% dự 

toán Trung ương và tỉnh giao. Sắc thuế này thu chủ yếu từ xăng, dầu, trong bối 

cảnh lượng hàng hóa lưu thông giảm, dịch vụ vận tải bị đình trệ, dẫn đến sản 

lượng tiêu thụ xăng, dầu giảm, làm giảm nguồn thu này. 

(4) Phí, lệ phí: thực hiện 538.015 triệu đồng, đạt 108,7% dự toán Trung 

ương giao, đạt 88% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-

19 diễn biễn phức tạp, số lượng xe ra, vào khu vực cửa khẩu giảm (bằng 97% so 

năm 2019) làm giảm số thu phí kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu; một số mỏ 

đất, đá cung cấp cho dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã khai thác xong nên 

không phát sinh phí Bảo vệ môi trường; việc hạn chế xuất nhập cảnh đã làm 

giảm thu phí xuất nhập cảnh. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện 4.291.023 triệu đồng, đạt 

126,2% dự toán giao. 

Số thu xuất nhập khẩu tăng do ảnh hưởng của dịch  Covid-19 vận tải hàng 

không, đường biển bị gián đoạn, doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu qua đường 

bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin đối ngoại giữa 2 nước đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

1.3. Thu viện trợ: thực hiện 382 triệu đồng, đây là khoản viện trợ 288 xe 

lăn của tổ chức The Free Wheelchair Mission (Mỹ) cho Hội bảo trợ người khuyết 

tật và trẻ em mồ côi Lạng Sơn. 

1.4. Các khoản huy động, đóng góp 2.551 triệu đồng, bao gồm: 

- Cấp tỉnh: kinh phí hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết từ nguồn hỗ trợ của 

UBND tỉnh Bắc Ninh 500 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng đường 

giao thông nông thôn cho huyện Văn Lãng và huyện Bình Gia 299 triệu đồng.  
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- Cấp huyện: kinh phí huy động đóng góp cho huyện Hữu Lũng từ nguồn 

hỗ trợ UBND huyện Thường Tín, Hà Nội 600 triệu đồng; huyện Văn Quan huy 

động đóng góp xây dựng Nông thôn mới 1.152 triệu đồng. 

2. Khoản thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 181.081 triệu đồng. 

2.1. Ngân sách tỉnh hoàn trả ngân sách Trung ương: 125.986 triệu đồng, 

gồm các nội dung: 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (hoàn trả từ nguồn kết dư các 

huyện nộp trả tỉnh) 13.384 triệu đồng, bao gồm:  

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 5.150 triệu 

đồng, (trong đó: huyện Lộc Bình 891 triệu đồng; huyện Bắc Sơn 74 triệu đồng; 

huyện Bình Gia 4.185 triệu đồng). 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 7.813 triệu đồng, 

(trong đó: huyện Lộc Bình 970 triệu đồng; huyện Bình Gia 6.843 triệu đồng). 

+ Kinh phí Chương trình 135 tại huyện Lộc Bình: 421 triệu đồng. 

- Nộp trả kinh phí hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg: 6.110 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 

2325/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo kết luận 

kiểm toán năm 2019 của kiểm toán khu vực X). 

- Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội (hoàn trả từ nguồn chuyển 

nguồn và kết dư ngân sách) là 72.469 triệu đồng theo Công văn số 12216/BTC- 

NSNN ngày 6/10/2020 của Bộ Tài chính, bao gồm:  

+ Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội thuộc sự nghiệp Giáo dục: 

41.526 triệu đồng (chính sách miễn giảm học phí; học bổng học sinh dân tộc nội 

trú, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số; chi phí học bổng, đồ 

dùng học tập cho học sinh khuyết tật...). 

+ Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội thuộc sự nghiệp Y tế: 

30.943 triệu đồng (chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội; Bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số...). 

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách giáo dục (từ nguồn chuyển 

nguồn) 34.023 triệu đồng, do sau khi rà soát hết đối tượng chi trong năm theo 

Công văn số 2039/STC-QLNS của Sở Tài chính Lạng Sơn. 

2.2. Ngân sách huyện hoàn trả ngân sách tỉnh: 50.365 triệu đồng, gồm: 

- Huyện Hữu Lũng: 6.834 triệu đồng (kinh phí thực hiện: chế độ chính 

sách theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; kinh phí tiền 

lương kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh; kinh phí hỗ trợ người có công 

với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ...). 
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 - Huyện Chi Lăng: 965 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; kinh phí tiền lương 

kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh). 

- Thành phố Lạng Sơn: 1.505 triệu đồng (kinh phí tiền lương kết cấu 

trong giá dịch vụ khám chữa bệnh quý IV năm 2019; kinh phí hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Chương 

trình mục tiêu Y tế, dân số...). 

- Huyện Cao Lộc: 3.046 triệu đồng (kinh phí tiền lương kết cấu trong giá 

dịch vụ khám chữa bệnh quý IV năm 2019; kinh phí hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; kinh phí Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo). 

- Huyện Lộc Bình: 12.564 triệu đồng (kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi năm 

2019 theo kết luận kiểm toán; kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg). 

 - Huyện Đình Lập: 7.476 triệu đồng (kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi năm 

2019 như kinh phí mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên, kinh phí dịch tả lợn châu 

phi, hỗ trợ ăn trưa trẻ mẫu giáo…; nộp trả kinh phí hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; nộp kinh phí tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh). 

- Huyện Văn Lãng: 6.466 triệu đồng (kinh phí đề án đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; hỗ trợ chi phí 

học tập cho sinh viên theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg; kinh phí chính sách 

giáo dục cho người khuyết tật; kinh phí BHYT học sinh, sinh viên...). 

- Huyện Tràng Định: 2.086 triệu đồng (nộp trả ngân sách cấp trên kinh 

phí phát hiện qua thanh tra công tác quản lý ngân sách theo Quyết định 

1669/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh; kinh phí tiền lương kết cấu 

trong giá dịch vụ khám chữa bệnh). 

- Huyện Văn Quan: 4.267 triệu đồng (kinh phí tiền lương kết cấu trong 

giá dịch vụ khám chữa bệnh; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 

102/2009/QĐ-TTg; kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ; kinh phí Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG nông thôn mới...). 

- Huyện Bình Gia: 679 triệu đồng, kinh phí ngân sách cấp chi lương đã 

kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh. 

- Huyện Bắc Sơn: 4.477 triệu đồng (nộp kinh phí ngân sách cấp chi lương 

đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh quý IV năm 2019; nộp trả theo kết 

luận kiểm toán bao gồm kinh phí chính sách giáo dục cho người khuyết tật; kinh 

phí BHYT học sinh, sinh viên; kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...). 

2.3. Ngân sách xã hoàn trả ngân sách huyện: 4.729 triệu đồng, bao gồm: 

nộp trả kinh phí các Chương trình mục tiêu, kinh phí hỗ trợ người có công với 

cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nộp 

trả kinh phí thực hiện các chế độ chính sách; kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất 
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Chương trình MTQG giảm nghèo..., (chi tiết ngân sách cấp xã nộp ngân sách cấp 

huyện: huyện Hữu Lũng 1.181 triệu đồng; huyện Chi Lăng: 57 triệu đồng; thành 

phố Lạng Sơn: 153 triệu đồng; huyện Cao Lộc 510 triệu đồng; huyện Lộc Bình: 

686 triệu đồng; huyện Văn Lãng 565 triệu đồng; huyện Văn Quan 157 triệu đồng; 

huyện Đình Lập 1.420 triệu đồng). 

II. Khoản thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước  

Khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với 05 dự án: 

24.516 triệu đồng, bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương (LRAMP): 6.864 triệu đồng; Chương trình Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: 1.772 triệu đồng; Dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng 

Định, Bình Gia, Lộc Bình: 869 triệu đồng; Dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản 

cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 - VIE(COL): 

224 triệu đồng; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tiểu dự án tỉnh 

Lạng Sơn: 14.787 triệu đồng. 

III. Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 22.204.087 triệu đồng, đạt 

133,7% dự toán Trung ương giao, đạt 131,5% dự toán tỉnh giao. Cụ thể một số 

chỉ tiêu chi chủ yếu như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển 

Tổng số chi đầu tư phát triển thực hiện là 3.068.012 triệu đồng, đạt 208,6% 

dự toán giao, tỷ lệ chi đạt cao là do số quyết toán bao gồm cả chi chương trình mục 

tiêu quốc gia (879.618 triệu đồng), chi các chương trình mục tiêu (458.713 triệu 

đồng), chi từ nguồn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi (197.301 triệu đồng), chi từ 

nguồn năm trước chuyển sang (129.565 triệu đồng), chi từ nguồn vốn khác (tăng 

thu tiết kiệm chi, vốn hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, chi khác: 186.661 triệu đồng), so với dự toán được sử dụng trong năm (bao 

gồm dự toán chuyển nguồn năm trước chuyển sang, dự toán từ nguồn tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi, dự toán giao trong năm) đạt 82,7%. 

- Một số lĩnh vực thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao như: 

+ Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 12.674 triệu đồng, đạt 131,2%, 

trong đó bao gồm cả số chuyển nguồn năm trước chuyển sang của Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh.  

+ Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 511.795 triệu đồng, đạt 481,4% dự 

toán, tăng cao do ngân sách cấp tỉnh phát sinh chi cho các dự án như thực hiện 

phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của dự án Chương trình phát triển 

Giáo dục tiểu học giai đoạn 2, trường PTDT bán trú tiểu học và THCS xã Công 

Sơn và số vốn chuyển từ năm trước sang; cấp huyện thực hiện chi hỗ trợ đào tạo 

nghề lao động nông thôn, đầu tư xây dựng nhà bếp các trường Mầm non, Tiểu 

học, đầu tư, cải tạo, nâng cấp các trường học các cấp...;  

+ Chi Y tế, dân số và gia đình: 144.080 triệu đồng, đạt 216,6% dự toán, 

trong đó: cấp tỉnh bao gồm các dự án như Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn I, 
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trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm Lạng Sơn; cấp huyện 

gồm chi sửa chữa nâng cấp Trạm y tế xã.  

+ Chi Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 

194.886 triệu đồng, đạt 275,5% dự toán, trong đó cấp tỉnh bao gồm các dự án 

như: Nhà nghỉ nhà khách A1, Trụ sở UBND huyện Đình Lập, Cải tạo nâng cấp 

trụ HĐND và UBND tỉnh; cấp huyện: chi xây dựng mô hình khu dân cư kiểu 

mẫu, cải tạo sửa chữa trụ sở các cơ quan đơn vị do huyện quản lý. 

+ Chi Văn hóa thông tin: 86.759 triệu đồng, đạt 220,5% dự toán, tăng do 

chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa; chi phát thanh, truyền hình, thông tấn thực 

hiện 13.320 triệu đồng, đạt 177,6% dự toán, do cấp tỉnh nâng cấp đầu tư thiết bị 

phát thanh truyền hình theo tiêu chuẩn HD, cải tạo sửa chữa trụ sở Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; cấp huyện: chi nâng cao năng lực và giám sát đánh 

giá thực hiện chương trình truyền thông và do một số dự án chi từ vốn chuyển 

nguồn từ năm trước chuyển sang, điều hòa vốn, phần vốn tạm ứng theo chế độ 

chưa thu hồi. 

+ Chi các hoạt động kinh tế thực hiện 1.928,7 triệu đồng, đạt 178,1% dự 

toán giao, trong đó: cấp tỉnh hỗ trợ một số cơ quan sửa chữa trụ sở làm việc; cấp 

huyện: chi hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện đề án hỗ trợ mỗi xã một sản 

phẩm, hỗ trợ phát triển sản xuất nhân rộng mô hình giảm nghèo, kinh phí đo đạc 

đất đai, kiểm kê đất đai lập kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng đường 

giao thông, xây dựng đạp, mương nước sinh hoạt tập trung.... 

+ Chi đảm bảo xã hội: 20.814 triệu đồng, đạt 184,4% dự toán, trong đó: 

cấp tỉnh chi dự án nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở 

cai nghiệm ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

- Một số lĩnh vực chi không đạt dự toán giao, cụ thể: chi Quốc phòng thực 

hiện 33.656 triệu đồng, đạt 97% dự toán, do dự án Trường bắn, thao trường 

huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện không đạt dự toán giao, do 

vướng mắc giải phóng mặt bằng (một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù).  

2. Chi thường xuyên 

Tổng chi thường xuyên thực hiện 8.461.178 triệu đồng, đạt 113% dự toán 

Trung ương giao và dự toán tỉnh giao, khoản chi thường xuyên đạt cao so với dự 

toán do phát sinh một số nhiệm vụ chi lớn chưa giao, chưa giao đủ trong dự toán 

đầu năm như: Chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh (168.437 triệu đồng); tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy (36.560 triệu đồng); bổ sung từ nguồn dự phòng 

ngân sách tỉnh chi phòng, chống dịch Covid-19 (60.009 triệu đồng); đảm bảo 

kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp (67.003 triệu đồng), kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị, các cơ chế, chính sách ban hành mới ... 

Trong năm, ngoài việc đảm bảo tài chính cho các nhiệm vụ chi thường 

xuyên theo dự toán đã được giao, UBND tỉnh chủ động đảm bảo nguồn để bố trí 

kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, các 

nhiệm vụ theo chương trình, đề án của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các đơn 
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vị sử dụng ngân sách nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Qua đó, 

công tác tổ chức thực hiện chi ngân sách tại các cấp, các đơn vị cơ bản đảm bảo 

đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi và được kiểm soát chặt chẽ.  

Nhằm tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo 

nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, lộ 

trình thực hiện, cụ thể: thực hiện rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi của các đơn 

vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố ngay từ khi giao dự toán, thực hiện giảm 

trừ định mức và bổ sung ngân sách 78 tỷ đồng để thực hiện các cơ chế, chính 

sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh năm 2020; rà soát thực hiện giảm chi, thu 

hồi kinh phí chi thường xuyên các nội dung hết nhiệm vụ chi, do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 không thực hiện, giảm do đấu thầu... về ngân sách tỉnh số tiền 

135 tỷ đồng bổ sung nguồn cải cách tiền lương khối tỉnh, kinh phí thực hiện các 

chế độ chính sách an sinh xã hội của tỉnh, chi phòng, chống dịch Covid-19, chi 

đầu tư trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học, đổi mới chương trình sách giáo 

khoa và bổ sung chi khác ngân sách tỉnh.  

Cụ thể các lĩnh vực chi như sau: 

- Chi quốc phòng: 186.258 triệu đồng, đạt 123,7% dự toán tỉnh giao. Số 

quyết toán tăng so với dự toán do trong năm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cân 

đối bổ sung hỗ trợ cho các đơn vị quốc phòng thực hiện một số nhiệm vụ như: 

diễn tập phòng chống lụt bão, hỗ trợ công tác tuyển quân hằng năm, kinh phí 

phòng chống, dịch Covid-19; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Đảng bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật 

chất và đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các nhiệm quốc 

phòng phát sinh, đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án Dân quân tự vệ, chi hỗ trợ 

nhân dân tham gia quản lý đường biên, cột mốc biên giới, chế độ chính sách thực 

hiện Luật Lực lượng dự bị động viên… 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 49.675 triệu đồng, đạt 203% dự 

toán. Khoản chi này tăng cao do trong năm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cân 

đối bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như: hỗ 

trợ công tác tuyển quân hằng năm, kinh phí phòng chống, dịch Covid-19, kinh 

phí tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm, … 

- Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 3.559.507 triệu đồng, đạt 104% dự 

toán Trung ương giao. Trong năm, tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho các huyện, 

thành phố kinh phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, kinh phí mua thiết bị phòng 

học trải nghiệm khu hoạt động ngoài trời, kinh phí sửa chữa, cải tạo trường học, 

kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học, kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai 

đoạn 2020-2025, kinh phí thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 

2020, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kinh phí thực hiện các chế 

độ chính sách (hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non ngoài công lập; chính 
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sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; chính sách giáo dục đối với người khuyết 

tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC ngày 31/12/2013; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, 

.…) và một số huyện thực hiện cân đối nguồn kinh phí từ chi khác ngân sách và 

nguồn kết dư, tăng thu để chi trả tiền lương, tiền công công chức, viên chức hợp 

đồng của khối giáo dục, kinh phí chi trả lớp ghép, kinh phí tiền công lao động 

hợp đồng các trường phổ thông dân tộc nội trú, kinh phí tổ chức kỳ thi THPT 

quốc gia, kinh phí tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hỗ trợ kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ mở lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng chính trị. 

- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ: 21.384 triệu đồng, đạt 138% dự 

toán. Số quyết toán tăng so với dự toán giao là do gồm cả kinh phí năm trước 

chuyển sang và trong năm bố trí từ nguồn ngân tỉnh để thanh toán nợ các Đề tài 

khoa học kết thúc đã được quyết toán. Cụ thể, trong năm 2020 thực hiện: 39 Đề 

tài năm 2018, năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020: 13.027 triệu động; 03 Đề 

tài năm 2020: 411 triệu đồng và thực hiện mới các đề tài đang triển khai năm 

2020 và chương trình Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông 

thôn mới. 

- Chi y tế, dân số và gia đình: 979.015 triệu đồng, đạt 113% dự toán. Số 

quyết toán tăng so với dự toán là do bao gồm các khoản chi như: kinh phí tăng 

giường bệnh, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho các 

đơn vị khối tỉnh và các huyện, kinh phí sự nghiệp y tế khác để mua sắm trang 

thiết bị y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, chi hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho các đối tượng, kinh phí phòng chống dịch Covid-19. 

- Chi văn hóa, thông tin: 115.228 triệu đồng, đạt 93% dự toán tỉnh giao, 

nguyên nhân chi đạt thấp là do các nhiệm vụ chi, nhất là tổ chức các sự kiện 

không thực hiện được hoặc cắt giảm quy mô hoặc không triển khai thực hiện 

được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Chi thể dục thể thao: 16.941 triệu đồng, đạt 121% dự toán. Số quyết toán 

tăng so với dự toán là do trong năm tỉnh tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, các 

huyện bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng mới sân tập thể dục, thể thao cho các xã 

phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xây dựng sân tập thể dục thể thao 

cho các xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 

29/7/2016 của HĐND tỉnh. 

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 83.740 triệu đồng, đạt 149% dự 

toán giao. Số quyết toán tăng so với dự toán là do thực hiện các nhiệm vụ phát 

sinh trong năm như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn; chi trả nhuận bút cho dạy học trên truyền hình; nâng cấp trang thông 

tin điện tử và phát triển hệ thống truyền hình Internet; tổ chức lễ tôn vinh Danh 

hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ 2 năm 2020. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 88.918 triệu đồng, đạt 97% dự toán giao, 

nguyên nhân chưa đạt dự toán do một số nội dung như tuyên truyền, phổ biến 
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bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát môi trường không thực hiện được do ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

 - Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 383.029 triệu đồng, đạt 192% dự toán 

tỉnh giao. Số quyết toán tăng cao so với dự toán là do trong năm tỉnh bổ sung 

cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ (kinh phí trợ 

cấp thường xuyên các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-

CP của Chính phủ; kinh phí mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, mua thẻ 

Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2020 theo Quyết định 

số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ kinh phí cho người uy tín, kinh 

phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số vùng 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn), chi cho công 

tác điều dưỡng cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 

2020, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. 

- Chi các hoạt động kinh tế: 1.056.666 triệu đồng, đạt 242% dự toán giao. 

Số quyết toán tăng cao so với dự toán được giao là do trong năm phát sinh: kinh 

phí cấp bù thủy lợi phí tăng thêm, chi hỗ trợ tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu 

Phi, cấp bù lãi suất tín dụng thực hiện chính sách của tỉnh, hỗ trợ xi măng giao 

thông nông thôn, kinh phí khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, bảo trì đường bộ, chi sự nghiệp kinh tế khác để thanh toán 

khối lượng hoàn thành năm trước; cấp tỉnh, cấp huyện cân đối bố trí nguồn kinh 

phí chi bổ sung giải phóng mặt bằng, sửa chữa các công trình giao thông... 

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 

1.793.990 triệu đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao. Nội dung chi đảm bảo hoạt 

động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể; các chính sách chế độ, 

các đề án, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các huyện, thành phố; kinh 

phí tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến 

khích đào tạo và chính sách thu hút năm 2020, kinh phí chi trả chính sách tinh 

giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP, kinh phí tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn; hỗ trợ tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng… 

- Chi khác ngân sách: thực hiện là 126.827 triệu đồng, khoản chi này thực 

hiện đạt thấp là do một số nhiệm vụ sau khi thực hiện được quyết toán vào các 

lĩnh vực chi khác (sự nghiệp kinh tế, quản lý hành chính, giáo dục, an ninh quốc 

phòng, văn hóa thể thao, đảm bảo xã hội….) 

3. Chi trả nợ lãi vay theo quy định 

Thực hiện là 469 triệu đồng, bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân 

sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) là 304 triệu đồng; Chương 

trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn là 126 triệu đồng; dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập là 9 triệu đồng; dự án Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, 
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Bình Gia, Lộc Bình: 9 triệu đồng; dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho 

phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 - VIE(COL): 21 

triệu đồng. 

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

Thực hiện là 1.400 triệu đồng, được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

hằng năm, bằng với số Bộ Tài chính giao. 

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau 

Thực hiện là 2.127.616 triệu đồng, cụ thể: 

- Ngân sách cấp tỉnh: 1.520.648 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện: 553.883 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp xã: 53.085 triệu đồng. 

6. Khoản chi nộp ngân sách cấp trên 

Thực hiện là 181.081 triệu đồng, cụ thể: 

 - Ngân sách cấp tỉnh nộp Trung ương: 125.986 triệu đồng. 

 - Ngân sách huyện nộp ngân sách tỉnh: 50.366 triệu đồng. 

 - Ngân sách xã nộp ngân sách cấp huyện: 4.729 triệu đồng. 

(Đã thuyết minh tại khoản 2, mục I, phần A) 

7. Chi trả nợ gốc 

Thực hiện là 92.000 triệu đồng, đây là số trả nợ gốc vốn vay tín dụng đầu 

tư phát triển của nhà nước thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, 

đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, 

cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.  

IV. Về cân đối ngân sách 

1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Số thực hiện là 7.251.306 triệu đồng, bao gồm: 

1.1. Thu nội địa: 2.957.350 triệu đồng. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 4.291.023 triệu đồng. 

1.3. Thu viện trợ: 382 triệu đồng. 

1.4. Các khoản huy động, đóng góp: 2.551 triệu đồng. 

2. Tổng thu Ngân sách địa phương 

Số thực hiện là 14.002.021 triệu đồng, cụ thể: 

2.1. Thu điều tiết ngân sách địa phương: 2.746.377 triệu đồng. 

2.2. Thu kết dư ngân sách năm 2019: 380.013 triệu đồng. 

2.3. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 1.342.631 triệu đồng. 

2.4. Thu viện trợ: 382 triệu đồng. 

2.5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 9.453.008 triệu đồng, trong đó: 

- Thu bổ sung trong cân đối: 6.628.708 triệu đồng; 



 

 

13 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.824.300 triệu đồng. 

2.6. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 55.094 triệu đồng 

2.7. Vay của ngân sách cấp tỉnh: 24.516 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách địa phương 

Số thực hiện là 13.932.138 triệu đồng, bao gồm: 

3.1. Chi trong cân đối: 13.659.057 triệu đồng. 

- Chi đầu tư phát triển: 3.068.012 triệu đồng. 

- Chi trả nợ lãi vay: 469 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 8.461.178 triệu đồng. 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng. 

- Chi viện trợ: 382 triệu đồng. 

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.127.616 triệu đồng. 

3.2. Chi nộp ngân sách cấp trên: 181.081 triệu đồng. 

3.3. Chi trả nợ gốc: 92.000 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách: 69.883 triệu đồng. 

V. Những hạn chế và nguyên nhân về kết quả thu, chi ngân sách 

1. Hạn chế 

1.1. Về thu ngân sách nhà nước 

- Thu ngân sách nhà nước năm 2020 về tổng số vượt so với dự toán Trung 

ương giao, tuy nhiên còn 4 chỉ tiêu thu nội địa chưa đạt: lệ phí trước bạ, thuế thu 

nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu phí, lệ phí. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, vui chơi giải trí, xuất nhập khẩu, kinh doanh bến bãi, 

vận tải, du lịch, nhà hàng, sản xuất, lắp ráp phải đối mặt với nhiều khó khăn do 

dịch bệnh; nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, ảnh 

hưởng trực tiếp đến doanh thu và tỷ lệ nộp NSNN. Thu phí hạ tầng tại khu vực 

cửa khẩu thường xuyên biến động, phụ thuộc nhiều vào các chính sách pháp luật 

của Nhà nước cũng như chính sách thương mại biên giới của Trung Quốc. 

- Ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế của một số tổ chức, cá 

nhân còn hạn chế, một số lĩnh vực thu còn xảy ra thất thu thuế ảnh hưởng đến 

kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước so với dự toán được giao. 

- Công tác xử lý nợ đọng thuế hiệu quả chưa cao (tổng số nợ thuế nội địa 

tại thời điểm 31/12/2020 là 216.440 triệu đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 

180.000 triệu đồng, nợ chờ xử lý 6.440 triệu đồng, nợ chờ điều chỉnh 30.000 triệu 

đồng). Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ thuế đã được tăng cường 

bằng nhiều hình thức nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, còn doanh nghiệp lợi 

dụng chính sách, cơ chế thông thoáng để gian lận, trốn thuế; công tác quản lý 

doanh thu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, 

kinh doanh taxi... còn hạn chế.  
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1.2. Về chi ngân sách địa phương 

 - Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án, chương trình, kế hoạch và cơ chế, 

chính sách của tỉnh lớn, nguồn thu ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, khó khăn, chưa 

đáp ứng được hết nhu cầu. Ngoài ra, trong năm 2020 một số nguồn thu của tỉnh 

không đạt kế hoạch theo dự toán giao đầu năm (nguồn thu tiền sử dụng đất ngân 

sách cấp tỉnh; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu), do đó không đảm bảo đáp ứng 

nguồn vốn cho các dự án thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, dẫn đến phát 

sinh nợ giá trị khối lượng hoàn thành, hoặc phải kéo dài thời gian thực hiện dự 

án, chậm phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác xã hội hóa đầu tư, huy động nguồn 

lực khác ngoài vốn NSNN cho đầu tư phát triển còn hạn chế. 

- Một số thủ trưởng đơn vị, chủ đầu tư còn thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện dự án. Một số dự án gặp khó 

khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu. Một số 

dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công chậm nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành. Việc giải ngân kinh phí chương trình mục tiêu, vốn đầu tư ở một số 

ngành còn chậm.  

- Còn có huyện chưa chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện 

một số chế độ, chính sách ngay từ đầu năm, chưa báo cáo kịp thời những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý sử dụng tài sản 

công của một số ít cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa khai thác được tối đa hiệu quả 

sử dụng tài sản công. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách cũng như tài sản công ở 

một số cấp ngân sách, đơn vị, lĩnh vực còn chưa sát với tình hình thực tế, tiêu 

chuẩn, định mức của nhà nước và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Qua kiểm toán NSNN năm 2020, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra một số 

tồn tại, hạn chế như: trong quản lý nguồn vốn đầu còn bố trí vốn quá thời gian 

quy định; phê duyệt chủ trương đầu tư chưa xác định rõ mức vốn đầu tư theo 

từng nguồn; việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán còn sai sót, dự án 

phải điều chỉnh dẫn đến chậm tiến độ thực hiện; một số chủ đầu tư chưa lập báo 

cáo giám sát hoặc đã lập nhưng không đầy đủ nội dung theo quy định; thời gian 

lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoàn thành, thẩm định, phê duyệt quyết toán còn 

chậm theo quy định; chưa lập báo cáo công tác giám sát khi nghiệm thu hoàn 

thành; tính toán sai khối lượng, đơn giá định mức....; trong quản lý kinh phí chi 

thường xuyên, một số đơn vị, cấp ngân sách chưa thực hiện trích, giảm trừ dự 

toán chưa đủ để thực hiện cải cách tiền lương; một số nguồn kinh phí bổ sung có 

mục tiêu còn dư, hết nhiệm vụ chi chưa kịp thời nộp trả ngân sách cấp trên; còn 

có đơn vị sử dụng sai nguồn kinh phí, hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện chi. 

2. Nguyên nhân 

2.1.Về thu ngân sách 

- Do nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nên hầu hết các 

ngành, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế bị suy giảm tăng trưởng; số lượng doanh 

nghiệp phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; hoạt động sản xuất - kinh 

doanh bị gián đoạn. Số lượng hộ nộp thuế khoán tại các chợ (chợ Tân Thanh, Chợ 
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Đồng Đăng…) xin ngừng, nghỉ kinh doanh trong năm tăng. Các doanh nghiệp 

bến bãi cũng gặp khó khăn trong kinh doanh…, việc thành lập doanh nghiệp mới 

còn hạn chế. 

- Việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền 

thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khiến số thu ngân sách giảm so cùng kỳ. 

- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, doanh nghiệp trên 

địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa hình thành khu, cụm công 

nghiệp lớn, chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất. Hoạt động kinh 

doanh chủ yếu là thương mại, xuất nhập khẩu không ổn định do phụ thuộc vào 

chính sách thương mại biên giới của Trung Quốc. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu giao thương với Trung Quốc, đặc biệt là việc 

giao dịch xuất khẩu mặt hàng nông sản gặp khó khăn do: hạn chế qua lại biên 

giới, cửa khẩu và gián đoạn nguồn cung từ thị trường Trung Quốc; việc áp dụng 

các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, quy trình giao nhận 

hàng hóa; thời gian thông quan giảm; việc thực hiện lộ trình cắt giảm các dòng 

thuế theo các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết. 

- Tư duy, nhận thức của một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh 

doanh về chấp hành và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước còn hạn 

chế. Văn bản chính sách về quản lý thuế trong năm có một số thay đổi nên việc 

cập nhật có lúc, có nơi còn chưa được kịp thời.  

- Một số đối tượng thuộc nhóm nợ thuế từ 91 ngày trở lên trong năm 2020 

là các đối tượng gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến không có khả năng nộp ngân 

sách nhà nước; một số đối tượng nợ thuộc nhóm nợ dây dưa, kéo dài (nợ trên 

121 ngày), mặc dù cơ quan Thuế đã áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng 

sử dụng hóa đơn và tiếp tục xác minh tài sản để thu hồi nợ thuế. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương  

- Cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng có nhiều thay 

đổi (Luật Đầu tư công 2019, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...) nhưng chưa có văn bản hướng 

dẫn kịp thời dẫn đến việc triển khai các dự án chuyển tiếp, khởi công mới các 

đơn vị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều lúng túng xử lý các thủ tục có liên 

quan nên thủ tục đầu tư không kịp thời, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện 

các dự án.  

- Về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do UBND 

các huyện, thành phố chưa chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành bộ phận 

chuyên môn, phụ trách tập trung nghiên cứu áp dụng luật và văn bản hướng dẫn 

thực hiện luật để giải quyết dứt điểm các vấn đề thực tiễn phát sinh của các dự 

án trước đây nhằm bảo đảm an sinh xã hội, còn lúng túng trong xác định nguyên 

tắc áp dụng chính sách theo thời điểm thu hồi đất đảm bảo công bằng cho các 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi cùng một dự án nhất là dự án kéo dài. 

- Công tác xây dựng quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ, chất lượng quy 
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hoạch còn nhiều hạn chế, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch chưa được quan 

tâm đúng mức, chưa tạo được hiệu quả cho việc định hướng đầu tư các dự án. 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán còn có việc sai sót, dự 

án phải điều chỉnh nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ thực hiện. Công tác báo cáo 

giám sát đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Công 

tác kiểm tra giám sát các dự án của cơ quan quản lý, đoàn kiểm tra chưa được 

thường xuyên liên tục, chủ yếu giám sát qua báo cáo. 

- Năm 2020, là năm thứ tư của thời kỳ ổn định ngân sách, định mức chi 

thường xuyên được giữ ổn định như năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2017), việc 

phát sinh các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành nhưng giao cho địa 

phương cân đối; cùng với việc đảm bảo chính sách ban hành của địa phương 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế; đồng thời phải đảm bảo 

kinh phí phòng chống dịch, kinh phí thực hiện an sinh xã hội trong điều kiện thu 

NSNN bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phải tiết kiệm thêm chi thường 

xuyên 6 tháng cuối với số tiền trên 25 tỷ đồng, dẫn đến khó khăn trong việc cân 

đối ngân sách cấp tỉnh, cũng như các huyện, thành phố. 

- Việc kiểm tra, giám sát công tác phân bổ, giao dự toán của một số đơn vị 

đối với đơn vị dự toán cấp dưới còn chưa kịp thời, chặt chẽ. Công tác thanh tra, 

kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan tài chính chưa sát sao, kịp thời; công tác tập 

huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán còn hạn chế. 

- Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và triển khai thực 

hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thủ trưởng, kế toán và bộ 

phận liên quan trong một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả 

chưa cao; đội ngũ cán bộ làm trực tiếp công tác quản lý tài chính cũng như kế 

toán tại nhiều đơn vị vẫn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ 

năng, kiến thức quản lý kinh tế, tiền và tài sản khác. 

B. MỘT SỐ NỘI DUNG: THU KHÁC NGÂN SÁCH, CHI KHÁC 

NGÂN SÁCH; KẾT DƯ NGÂN SÁCH, THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH 

TRA, KIỂM TOÁN 

1. Thu khác ngân sách 

Tổng thu khác ngân sách năm 2020 là 215.194 triệu đồng, bao gồm: thu 

tiền phạt 88.846 triệu đồng (trong đó thu phạt vi phạm ATGT là 49.616 triệu 

đồng); thu tịch thu 31.939 triệu đồng; thu tiền cho thuê bán tài sản: 30.955 triệu 

đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 50.499 triệu đồng; các khoản thu khác 

còn lại 12.955 triệu đồng. 

2. Chi khác ngân sách 

Chi khác ngân sách quyết toán năm 2020 là: 126.827 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh là 183 triệu đồng là tiền chi hoàn trả cho người nộp phạt 

vi phạm hành chính theo Quyết định của Công an tỉnh. 

- Ngân sách cấp huyện là: 114.939 triệu đồng, bao gồm: 
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+ Khoản ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu 

tư đã ứng trước được đối trừ tiền thuê đất: 54.566 triệu đồng (Thành phố 7.571 

triệu đồng, huyện Lộc Bình 44.840 triệu đồng, huyện Cao Lộc 2.155 triệu đồng); 

+ Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 

Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ trên địa bàn các 

huyện, thành phố; kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các 

huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 

chính; kinh phí tiêu hủy gia cầm nhập lậu qua biên giới, tiêu hủy pháo nổ; hỗ trợ 

công tác thi hành án; hỗ trợ xét xử các vụ án điểm, vụ án lưu động; hỗ trợ kinh 

phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; kinh phí ủy thác sang Ngân hàng 

Chính sách xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay; hỗ trợ hoạt động một số 

hội (Hội người cao tuổi, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu Thanh niên 

xung phong)...  

- Ngân sách xã là: 11.705 triệu đồng, gồm các nội dung chi: xử phạt vi 

phạm hành chính; hỗ trợ các hội, đoàn thể xã, thị trấn một số nhiệm vụ chi chưa 

được bố trí trong dự toán đầu năm; một số nội dung chi khác chưa có trong chỉ 

tiêu theo quy định…. 

3. Chi dự phòng ngân sách 

Chi dự phòng ngân sách quyết toán là 197.071 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh là 74.459 triệu đồng bao gồm các nội dung chi như 

chi phòng chống dịch Covid-19 là 48.071 triệu đồng, chi phòng chống Dịch tả 

lợn Châu Phi 4.388 triệu đồng, chi bù hụt thu ngân sách 22.000 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện: 117.888 triệu đồng, bao gồm chi đầu tư xây dựng 

cơ bản 269 triệu đồng, chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 là 

56.204 triệu đồng, phòng chống dịch Covid-19 là 13.147 triệu đồng, chi phòng 

chống Dịch tả lợn Châu Phi 3.008 triệu đồng, chi sự nghiệp y tế 1.595 triệu 

đồng, chi Quản lý hành chính 6.732 triệu đồng, chi quốc phòng diễn tập phòng 

thủ 1.974 triệu đồng, chi an ninh 2.370 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế 7.350 

triệu đồng, Sự nghiệp văn hóa thể thao 586 triệu đồng, sự nghiệp khác 4.202 

triệu đồng, chi khắc phục hậu quả thiên tai 1.385 triệu đồng, chi khác ngân sách 

2.869 triệu đồng, chi bù hụt thu ngân sách 3.297 triệu đồng, chi mua gạo trợ 

giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán 472 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách: 69.883 triệu đồng  

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 30.925 triệu đồng.  

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 17.332 triệu đồng.  

- Kết dư ngân sách cấp xã: 21.626 triệu đồng. 

5. Tình hình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán 

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị được kiểm toán thực hiện 

nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa 

phương từ năm 2018 trở về trước và Kiểm toán chuyên ngành, phối hợp thực 

hiện nghiêm túc triển khai các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với 
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tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước số 

kiến nghị từ năm 2017 trở về trước thực hiện trong năm 2020 là 21.513 triệu 

đồng, số kiến nghị còn phải tiếp tục thực hiện là 14.446 triệu đồng; kiến nghị 

Kiểm toán Nhà nước năm 2018 thực hiện trong năm 2020 là 50.781 triệu đồng, 

số kiến nghị còn phải tiếp tục thực hiện là 5.154 triệu đồng; kiến nghị Kiểm toán 

Nhà nước năm 2019 thực hiện trong năm 2020 là 38.603 triệu đồng, số kiến 

nghị còn phải tiếp tục thực hiện là 14.858 triệu đồng; thực hiện kết luận thanh 

tra ngân sách năm 2015 của Thanh tra Bộ Tài chính số xử lý trong năm 2020 là 

42.477 triệu đồng, số còn phải tiếp tục thực hiện là 267 triệu đồng.  

C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

NGOÀI NGÂN SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Tổng số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước hoạt động trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020: 09 quỹ, do các sở, ngành, tỉnh quản lý, cụ thể: (1) Quỹ 

Đầu tư phát triển; (2) Quỹ Phát triển đất; (3) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; (4) 

Quỹ Bảo trì đường bộ; (5) Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; (6) Quỹ Hỗ trợ 

nông dân; (7) Quỹ Phòng chống thiên tai; (8) Quỹ Phòng chống tội phạm; (9) 

Quỹ Bảo vệ môi trường. 

Về kinh phí thực hiện như sau: 

- Tổng số dư nguồn đến 31/12/2019: 114.238 triệu đồng; 

- Tổng nguồn vốn phát sinh: 85.284 triệu đồng; 

- Tổng vốn đã sử dụng: 130.042 triệu đồng;  

- Số dư nguồn đến 31/12/2020: 69.281 triệu đồng. 

(Các biểu mẫu báo cáo kèm theo). 

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực X; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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